ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
Česká republika
Bohemia sekt - brut, sec, demi sec

0,75

275,-

Bohemia sekt Prestige - brut, demi sec

0,75

385,-

ITÁLIE
PROSECCO SPUMANTE VILLA CORNARO EXTRA DRY 0,75

370,- KČ

Šampaňské / Champagne
Francie
Moët & Chandon Brut Imperial
Moët & Chandon – Rosé

0,75
0,75

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
BÍLÁ / WHITE
TRAMÍN ČERVENÝ BUNŽA
1,00 L = 60,PINOT GRIGIO VILLA TERESA

BZENEC

0,20

ITÁLIE

50,- KČ
0,20 55,- KČ

1,00 l = 62,RŮŽOVÉ / ROSÉ
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ BUNŽA
1,00 L = 60,-

BZENEC

ČERVENÉ / RED
MODRÝ PORTUGAL BUNŽA
BZENEC
1,00 L = 60,CABERNET SAUVIGNON VILLA TERESA ITÁLIE
1,00 L = 59,-

0,20

50,- KČ

0,20

50,- KČ

0,20

55,- KČ

1.610,2.100,-

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

NOVÉ VINAŘSTVÍ, DRNHOLEC
RULANDSKÉ ŠEDÉ CEPAGE
JAKOSTNÍ / QUALITY WINE

0,75

265,- KČ

SUCHÉ / DRY

Vůně ušlechtilá jemně květinová s ovocnými tony, připomínající jižní ovoce. V chuti, plné,
extraktivní, který vhodně doplňují harmonické kyseliny.
…
This kind of wine has very noble light flora aroma with south fruit tones. The taste is full, extractive
by harmonic acids.

VINAŘSTVÍ PŘÍTLUKY
PÁLAVA
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST

0,75

360 KČ

POLOSLADKÉ / SEMI SWEET

Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová, harmonická, středně plná, s
lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být dobrým průvodcem celého večera , velmi se líbí ženám.
…
In the aroma of this wine are shown banana and citrus tones. The taste is honey, harmonic, middle full and
with light acid at the end. This wine can be very good company during the whole night.

MORAVÍNO VALTICE
RÝNSKÝ RYZLINK
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST

0,75

370 KČ

SUCHÉ / DRY

Svěží velmi lehké víno s jemnou vůní připomínající grapefruit a jablko. V ústech je vyvážené
s čerstvou kyselostí a čistým závěrem.
…
A fresh and very light wine resembling tropical fruits, such as apples or grapefruits in the aroma.
Well-balanced on the tongue, with fresh acidity and a pure finish.

ITÁLIE / ITALY
0,75

CHARDONNAY I CASTELLI
VENEZIA

235 KČ

SUCHÉ / DRY

Toto víno je velice oblíbené především pro svojí jemně nazelenalou barvu, lehkou ovocnou vůni a

chuť, která lehce připomíná tropické ovoce. Doporučujeme podávat k lehkým jídlům, jako jsou
například první chody nebo všechny druhy ryb.
…
This wine is very popular especially for its fine greenish color, light fruity aroma and taste that
slightly resembles a tropical fruit. We recommend serving light meals, such as first courses or all
kinds of fish.

RŮŽOVÉ VÍNO/ ROSÉ WINE
VINAŘSTVÍ F. MÁDL, V. BÍLOVICE
FRANKOVKA ROSÉ
KABINET / CABINET

0,75

295 KČ

SUCHÉ / DRY

Vůně lesních plodů je v harmonii s chutí po malinách a lesních jahodách. Velmi vhodné na letní
osvěžení a v kombinaci se skopovým masem.
…
The aroma of wild berries is in harmony with the taste of raspberries and forest strawberries. Very
suitable for a refreshment in the summer or in combination with mutton.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
VINAŘSTVÍ SEDLÁK, V. BÍLOVICE
MODRÝ PORTUGAL
ZEMSKÉ / LAND WINE

0,75

260 KČ

SUCHÉ / DRY

Granátová barva, jemná až květinová vůně a sametová měkkost chuti tohoto vína se výborně
snoubí s pokrmy z těstovin, ale i drůbeže.Lehkost a lahodnost jej však předurčuje i jako společníka
k posezení s přáteli.
…
Dark red colour, fine to flower aroma and velvety tenderness taste of this wine is perfect suitable to
combine it with pasta and poultry. For its levity and tastefulness is this wine predestined as a partner
for meetings with friends.

MORAVÍNO VALTICE
0,75

CABERNET SAUVIGNON
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST

355,-KČ

SUCHÉ / DRY

Výrazná cabernetová vůně černého rybízu, lesního ovoce a fialek. Chuť je komplexní,
strukturovaná s vyzrálou švestkou a čokoládou. Příjemně svěží, sametové víno s charakteristickou
tříslovinou v závěru.
…
Expressive cabernet aroma of black currant, forest fruit and violets. The taste is complex, structured
with ripe plum and chocolate. Pleasantly fresh, velvety wine with a characteristic tannin in the
finish.

FRANCIE / FRANCE
CHATEAU L´ESPINGLET AOP BORDEAUX SUPERIEUR
BORDEAUX

0,75

420 KČ

SUCHÉ / DRY

Krásná, brilantní granátově-červená barva. Ve vůni ucítíte dřevité a ovocné tóny. V chuti se zní
ovoce, velmi čerstvé třešně. Elegantní jemné víno. Jako celek je víno velmi příjemné.
…
Beautiful, brilliant garnet-red color. In the aroma you feel woody and fruity notes. The taste of the
fruit sounds very fresh cherries. Elegant fine wine. As a whole, the wine is very pleasant.

ARGENTINA
MALBEC 505 CASARENA
MENDOZA

0,75

395 KČ

SUCHÉ / DRY

Elegantní víno s ovocitým nádechem a fialovo červenou barvou. Vůně je intenzivní s tóny svěžího
červeného ovoce. Na patře působí plně, lehce nasládle s jemnými, zakulacenými taniny a dlouhou
dochutí.
…

Elegant wine with fruity, violet reddish color. The nose opens its intense tones of fresh red fruits.
The palate feels full-bodied yet slightly sweetish with soft well rounded tannins and long
persistence.

Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany
All of the above wines contain allergen No.12 sulfur dioxide and sulphites

